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Poznaj nazwiska nowych sołtysów 

 Barbara Glanowska /Adamowice/ 

 Wiesław Jaźwiec /Buk/ 

 Wiesława Kowalska /Chobędza/ 

 Marian Kowalski /Cieplice/ 

 Iwona Durbas /Czaple Małe/ 

 Roman Pieczyrak /Czaple Wielkie/ 

 Zygmunt Wolnicki /Gołcza/ 

 Ewa Żaba /Kamienica/ 

 Paweł Pysz /Krępa/ 

 Krzysztof Mazur /Laski Dworskie/ 

 Stanisław Kowalski /Maków/ 

 Tomasz Cencek /Mostek/ 

 Zbigniew Serwatka /Przybysławice/ 

 Rafał Mitka /Rzeżuśnia/ 

 Ewa Kałwa /Szreniawa/ 

 Zbigniew Rapacz /Trzebienice/ 

 Lesław Rosa /Ulina Mała/ 

 Barbara Kałwa /Ulina Wielka/ 

 Tadeusz Szymborski /Wielkanoc/ 

 Jan Wesołowski /Wysocice/ 

 Grzegorz Cęcek /Zawadka/ 

 Barbara Broda /Żarnowica/ 

 

Uroczyste otwarcie odnowionej biblioteki w Gołczy 

Uległ zniszczeniu w maju 2013 roku podczas majowej powodzi. Na 
całe szczęście odzyskał już swój wcześniejszy blask. Co więcej - stał się 
jeszcze bardziej nowoczesny i funkcjonalny. Mowa o budynku 
Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w Gołczy, który w środę 11 
lutego 2015 roku został uroczyście otwarty. W tak ważnym dla całej 
naszej wspólnoty lokalnej wydarzeniu uczestniczyło wielu dostojnych 
gości, reprezentujących nie tylko Ziemię Gołecką, ale i Powiat 
Miechowski oraz Małopolskę. 

Punktem kulminacyjnym otwarcia Biblioteki i Ośrodka Animacji 
Kultury było przecięcie symbolicznej wstęgi, którego dokonali: 
Wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Anna 
Wiśniewska, Wicestarosta Powiatu Miechowskiego Jerzy Pułka, 
Dyrektor BiOAK Bożena Hess oraz Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha. 

Aby przywrócić gołczańskiej bibliotece wcześniejszy blask i umożliwić 
prawidłowe jej funkcjonowanie, złożono projekt do Programu 
Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura 
Bibliotek.” Projekt ten zyskał dofinansowanie ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (396 632 złotych) oraz 
Województwa Małopolskiego (30 000 złotych).  Gmina Gołcza 
wyłożyła na ten cel z własnego budżetu kwotę 102 211 złotych. 
Wartość całego projektu wyniosła 528 843 złotych. 

- „Pani Dyrektor wystarała się o duże pieniądze – te najważniejsze, 
które pochodziły zewnątrz. Tak więc duże gratulacje i podziękowania 
dla Pani Dyrektor. Mam nadzieję, że biblioteka służy i będzie służyć 
wszystkim, że wszyscy będą zadowoleni - również osoby z zewnątrz” 
– podkreślał w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha. 
/więcej na: www.golcza.pl/                                       (ik)

 



 

 

Wyszli na ulice – protesty rolników na DW 
783 w Makowie 

Kilkudziesięciu rolników z Gminy Gołcza i pobliskich 
miejscowości przybyło w poniedziałek 16 lutego 2015 
roku do  Makowa, by w jawny sposób zaprotestować 
przeciwko obecnej sytuacji rolnictwa w Polsce. W ramach 
pokojowej akcji protestacyjnej blokowali jedno z przejść 
dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 783.  

Protest rolników trwał dokładnie trzy godziny – od 13.00 
do 16.00. W tym czasie podróżujący pojazdami arterią 
DW 783 natrafiali w Makowie na spore utrudnienia w 
ruchu. Rolnicy zablokowali jedno z przejść dla pieszych - 
opuszczali je tylko na kilka minut, poczym tamowali ruch 

przez następne pół godziny. Zdecydowali się na taki 
właśnie sposób działania, by nie doprowadzić do 
powstania gigantycznych korków.  

Rolnicy z Ziemi Gołeckiej protestowali z uwagi na obecne 
– zbyt niskie ich zdaniem – ceny trzody chlewnej, bydła 
opasowego i mleka. Sprzeciwiają się nakładaniu kary za 
przekroczenie tzw. kwoty mlecznej oraz planom 
przyłączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Ponadto 
oczekują wprowadzenia dopłat do krów już od pierwszej 
sztuki bydła, a także wypłacenia im rekompensat z tytułu 
strat poniesionych wskutek afrykańskiego pomoru świń i 
rosyjskiego embarga na produkty rolne z Polski. 

Tuż przed zakończeniem protestu rolnicy przejechali 
ciągnikami rolniczymi z Makowa do Biskupic. Dodajmy, 
że przez cały czas nad spokojnym przebiegiem akcji 
protestacyjnej czuwała policja.   (ik) 

 

 

  

Z kart historii – Biblioteka w Gołczy 

- 1 lipca 1948 roku – na mocy „Dekretu o bibliotekach i 
zbiorach bibliotecznych” z 1946 roku powstaje Biblioteka 
Publiczna w Gołczy 

- styczeń 1949 roku – biblioteka zostaje przeniesiona do 
miejscowej szkoły i umieszczona w klasie 

- 1949 rok – w Gminne Gołcza powstaje 5 punktów 
bibliotecznych 

- 1955 rok – powstają Biblioteki Gromadzkie w 
Szreniawie i w Wysocicach, później (w 1973 roku) 
przekształcone w punkty filialne 

- 1957 rok – zmiana lokalu biblioteki na pomieszczenie w  
prywatnym domu, a następnie w prywatnym młynie 

- 1964 rok – biblioteka przeniesiona do Wiejskiego Domu 
Kultury; oprócz wypożyczalni funkcjonuje już czytelnia 

- 1976 rok – biblioteka musi ustąpić miejsca Gminnemu 
Komitetowi PZPR i zostaje przeniesiona do agronomówki   

- 1981 rok – kolejna zmiana lokalu, tym razem do 
dobudowanego do agronomówki budynku Urzędu Gminy 

- 1991 rok – biblioteka rozrasta się, zajmuje cztery 
pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy Gołcza 

- 1993 rok – dziewiąta przeprowadzka, tym razem do 
nowego (obecnego) gmachu, powstałego dzięki fundacji 
mieszkańca Gołczy - księdza dr Jana Piekoszewskiego 

- październik 2000 rok – włączenie Gminnego Ośrodka 
Kultury w struktury organizacyjne Biblioteki; powstaje 
Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza. 

 



 

 

Już od marca ważne zmiany – zobacz co 
napotkasz w Urzędzie Stanu Cywilnego! 

Z dniem 1 marca 2015 roku weszły w życie nowe 
przepisy, określone w Prawie o aktach stanu cywilnego. 
Jak duże zaszły zmiany w Urzędach Stanu Cywilnego? 
Najważniejsze z nich określają sposób rejestracji narodzin 
dziecka, wydawania dowodów osobistych a także 
wprowadzają możliwość wyboru dowolnego miejsca 
zawierania ślubu cywilnego.  

Brakuje w nim informacji o adresie zameldowania czy 
kolorze oczu i wzroście, pojawiły się za to dodatkowe 
zabezpieczenia, aby jeszcze bardziej utrudnić 
sfałszowanie go. Mowa o nowym dowodzie osobistym – 
obowiązujący dotychczas druk został zmieniony z dniem 
1 marca 2015 roku. Posiadacze starych dowodów nie są 
oczywiście zobowiązani do ich wymiany. Te dokumenty 
zachowają ważność aż do upływu terminów w nich 
określonych. Jednocześnie został uruchomiony nowy 
System Rejestrów Państwowych, dzięki któremu to 
urzędy same - w razie potrzeby - zweryfikują nasze dane 
adresowe w rejestrze PESEL. Czy bez trudu załatwimy 
również sprawę w banku lub u notariusza? Od teraz 
wystarczy oświadczenie obywatela potwierdzone 
własnoręcznym podpisem. 

Zmian, które wprowadza nowa ustawa: Prawo o aktach 
stanu cywilnego, jest znacznie więcej. O najistotniejszych 
informuje nas Kierownik USC w Gołczy Joanna 
Marczewska – Molenda: 

- „Od marca, wraz z rejestracją nowonarodzonego 
dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego dokonywać się 
będzie jego zameldowanie. System rejestrów 
państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL. 
Urodzenie, małżeństwo oraz zgon rejestruje jak 
dotychczas Kierownik USC właściwy ze względu na 
miejsce urodzenia, zawarcia małżeństwa czy ze wzglądu 
na miejsce zgonu. Jeśli więc dziecko urodziło się np.: w 
Miechowie, to zdarzenie rejestrujemy w USC Miechów”. 

Zmiany w prawie umożliwią zawarcie związku 
małżeńskiego poza USC. Czy podejmując taką decyzję 
przyszli nowożeńcy muszą liczyć się z poniesieniem 
dodatkowych kosztów? 

- „Od 1 marca każdy kto wskaże miejsce zawarcia 
małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy 
jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na 
uroczystości może zawrzeć związek małżeński poza 
Urzędem Stanu Cywilnego. Za taki ślub trzeba będzie 
zapłacić 1000 złotych. Do tego małżonkowie będą 
musieli jeszcze uiścić opłatę skarbową za sporządzenie 
aktu małżeństwa, w wysokości 84 złotych”. 

Gdzie w takiej sytuacji odbierzemy odpis aktu stanu 
cywilnego? 

- „Dotychczas po odpis aktu stanu cywilnego musieliśmy 
jechać tam, gdzie nastąpiło zdarzenie. Po zmianach w 
prawie akt stanu cywilnego można pobrać w każdym 
Urzędzie Stanu Cywilnego, niezależnie od tego gdzie 
nastąpiło zdarzenie”. 

A co z odpisami aktów niezbędnych do rejestracji lub 
złożenia wniosku o dowód osobisty? 

- „Przy załatwianiu spraw urzędowych do których trzeba 
było przedłożyć odpisy aktów niezbędnych do rejestracji 
lub złożenia wniosku o dowód osobisty nie ma już 
obowiązku dostarczania tych dokumentów, a w związku 
z tym nie ponosimy już dodatkowych kosztów z tytułu 
opłaty skarbowej za wydanie aktu. Zaraz po 1 marca 
2015 roku mogą jednak pojawić się utrudnienia w 
czasie obsługi klientów w zakresie ewidencji ludności, 
wydawania dowodów osobistych i rejestracji stanu 
cywilnego. Ma to związek z tworzonym przez MSW od 
kilku lat systemem opartym na budowie centralnych 
rejestrów. Aplikacja informatyczna, która wspiera 
System Rejestrów Państwowych, jest cały czas 
modyfikowana. Choć nowe rozwiązania docelowo mają 
być dla klientów korzystne, to w pierwszym okresie po 
wprowadzeniu nowych zasad czas załatwiania spraw 
może się wydłużyć. Prosimy zatem mieszkańców o 
wyrozumiałość. Ostatecznie o sprawności działania 
nowego systemu zadecyduje realne działanie”. 

/więcej na: www.golcza.pl/                                                             (ik) 

 

 



 

Jak głosowano? Wyniki wyborów na 
sołtysów w Gminie Gołcza 

Mieszkańcy 22. sołectw w Gminie Gołcza wybrali nowych 
sołtysów. Będą oni sprawować tę funkcję w latach 2015 – 
2019. Głosowania przeprowadzono podczas zebrań 
wiejskich, które zwołano w pierwszym tygodniu lutego 
(w dniach od 3 do 8 lutego 2015 roku). Dokonano 
również wyboru członków nowych rad sołeckich. Jak 
głosowali mieszkańcy naszych wiosek? 

W gronie sołtysów z terenu Gminy Gołcza, wybranych w 
lutym bieżącego roku, znalazło się aż 9 nowych nazwisk. 
To oznacza, że w 13. sołectwach mieszkańcy wybrali 
dotychczasowych sołtysów. Nie wszyscy ubiegali się 
jednak o reelekcję. Z kandydowania na to stanowisko 
zrezygnowało trzech byłych sołtysów: Anna Cembrzyńska 
z Gołczy, Stanisław Makola z Wysocic oraz Przemysław 
Kwieciński z Czapel Wielkich. 

Warto podkreślić, że aż w 11. wioskach zgłoszony został 
tylko jeden kandydat. Każdy z nich został wybrany 
sołtysem, przy czym w 9. sołectwach wyboru dokonano 
jednogłośnie (Adamowice, Buk, Chobędza, Cieplice, 
Maków, Mostek, Przybysłwice, Laski Dworskie, 
Żarnowica). W Kamienicy wybrano Ewę Żaba, która 
zebrała 24 głosy. W sołectwie Wielkanoc kandydaturę 
Tadeusza Szymborskiego poparło 46 mieszkańców.  

Po dwóch kandydatów wystawiono w ośmiu sołectwach: 
Czaple Małe (Iwona Durbas 32 głosy, Lucjan Wojcik 28 
głosów), Czaple Wielkie (Roman Pieczyrak 51 głosów, 
Piotr Komenda 15 głosów), Gołcza (Zygmunt Wolnicki 26 
głosów, Jan Wójcik 18 głosów), Krępa (Paweł Pysz 29 
głosów, Henryk Kobiński 16 głosów), Rzeżuśnia (Rafał 
Mitka 27 głosów, Sławomir Płoszaj 11 głosów), Szreniawa 
(Ewa Kałwa 20 głosów, Andrzej Konieczny 15 głosów), 
Wysocice (Jan Wesołowski 28 głosów, Henryk Byczek 7 
głosów) oraz Zawadka (Grzegorz Cęcek 8 głosów 
Stanisław Piechota 3 głosy).  

Tegoroczne wybory sołtysa cieszyły się największym 
zainteresowaniem wśród osób kandydujących w 
miejscowościach: Trzebienice, Ulina Mała oraz Ulina 
Wielka. W Trzebienicach głosowanie wygrał Zbigniew 
Rapacz, którego poparło 35 osób (pozostali: Arkadiusz 
Sepielak 16 głosów, Adam Szopa 6 głosów). Aby poznać 
nazwisko nowego sołtysa Uliny Małej trzeba było 
przeprowadzić aż dwie tury głosowania (I tura: Wojciech 
Maślanka 12 głosów, Lesław Rosa 12 głosów, Kazimierz 
Basoń 8 głosów). Ostatecznie wybrano Lesława Rosę, 
który zdobył 19 głosów (Wojciecha Maślankę poparło 13 
głosujących). Trzech kandydatów wystawiono również w 
sołectwie Ulina Wielka. Tu najlepszy wynik osiągnęła 
Barbara Kałwa (28 głosów). Kontrkandydaci zebrali 
odpowiednio: Dariusz Kurach 25 głosów oraz Kazimierz 
Makowski 6 głosów.                                                     (ik) 

 

     

Odebrali listy gratulacyjne i podziękowania  

Wręczenie listów gratulacyjnych nowym sołtysom oraz 
podziękowań tym, którzy ustąpili z dotychczas 
zajmowanego stanowiska, było jednym z kilku punktów 
obrad V. Sesji Rady Gminy Gołcza, zwołanej w czwartek 
26 lutego 2015 roku. Sesja ta była niezwykła z jeszcze co 
najmniej jednego powodu – podjęto uchwałę w sprawie 
nowego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 20. sołectw gminy Gołcza, nad którym 
żmudne prace prowadzone były od czterech lat. 

Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha podkreślał podczas 
czwartkowej sesji, iż poprzedni Plan (z 2005 roku) był 
niedoskonały, a zastrzeżeń zgłaszanych do niego przez 
mieszkańców Gminy było bardzo wiele. Głosowanie Rady 
nad przyjęciem nowego Planu poprzedziło rozpatrzenie 
każdej z nieuwzględnionych uwag wniesionych do niego. 

Radni byli jednogłośni również co do 6. innych uchwał. 
Opowiedzieli się za powołaniem Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego ZOZ w Gołczy w składzie: 
Wójt Lesław Blacha (przewodniczący), Andrzej Dziubka, 
Stanisław Makola, Monika Kyzioł oraz Zbigniew 
Serwatka. Ponadto: dokonali wyboru Delegata do 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski (został nim 
Stanisław Makola), określili dodatkowe kryteria naboru 
do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie 
naszej gminy, wprowadzili zmiany w obecnym budżecie 
gminy oraz wyznaczyli nowych inkasentów należności 
podatkowych. Rada przyjęła też sprawozdanie z realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014.                  (ik) 

 


